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8.  Begroting 2019 
 

Hierbij biedt het bondsbestuur de begroting 2019 aan ter vaststelling door de bondsraad.  

 

In de begroting 2019 zijn de kosten die worden gemaakt door de districtsteams verdeeld over 

de verschillende kostendragers. Daarnaast is de begroting iets compacter opgesteld en is 

ervoor gekozen op de begroting volledig te laten aansluiten op de rubrieken die zijn benoemd 

in het jaarplan. Dit heeft ertoe geleid dat enkele kostenplaatsen zijn verplaatst naar een 

andere kostendrager. Het grootste gedeelte van de kostenplaatsen is echter hetzelfde 

gebleven.  

 

Hieronder worden de kostenplaatsen die uit de begroting 2018 zijn verplaatst naar een andere 

kostenplaats in de begroting 2019 benoemd: 

▪ De oude KP 118 (CWN) is in de nieuwe begroting ondergebracht op 

organisatiekosten sportaanbod. 

▪ De oude KP 140 (Afschrijvingen) is verdeeld in de nieuwe begroting onder de 

kostenplaatsen “Bedrijfsvoering->Huisvesting”, “Bedrijfsvoering 

->Organisatiekosten” en “Sportaanbod -> Internationale uitzendingen” 

▪ De oude KP 182 (Ontvangen en betaalde rente) is in de nieuwe begroting 

ondergebracht op “Bedrijfsvoering -> Organisatiekosten” 

 

▪ De oude kostenplaatsen Bondsblad Petanque (KP 240), Promotie (241) en 

Promotieartikelen (241) zijn ondergebracht in de nieuwe begroting op 

kostenplaats “Communicatie, Marketing en Promotie”. 

▪ De oude kostenplaats Relatiegeschenken (243) is verdeeld over en 

ondergebracht in de nieuwe begroting op de kostenplaatsen 

“Belangenbehartiging” en “Sportaanbod -> Internationale uitzendingen”. 

 

Het verplaatsen van kosten naar andere kostenplaatsen leidt er automatisch toe dat op 

bepaalde kostenplaatsen een groter verschil (hoger of lager) merkbaar is t.o.v. de begroting in 

2018. Een andere reden is dat bij enkele kostenplaatsen kritischer is gekeken naar de 

daadwerkelijk gerealiseerde kosten. Dat leverde op sommige kostenplaatsen een voordeel op. 

De uitgebreide toelichting is te vinden op pag. 22 t/m 25 waarbij elke kostenplaats apart is 

toegelicht. 

 

 

Meerjarenbegroting 2019-2022 (ter informatie) 

 

Als aparte bijlage is, ter informatie, de meerjarenbegroting 2019-2022 bijgevoegd. De 

meerjarenbegroting geeft een globale doorkijk naar de komende jaren. In de 

meerjarenbegroting is met name doorgerekend wat de gevolgen zijn bij ongewijzigd beleid en 

ongewijzigde omstandigheden. De subsidietoekenning vanuit NOC*NSF gaat mogelijk op 

termijn veranderen. Dit thema staat al jaren op de agenda van NOC*NSF maar zoals het nu 

lijkt, gaat er in 2019 een voorstel komen voor een nieuw lidmaatschapsmodel. De exacte 

voorstellen worden de komende periode uitgewerkt en de besluitvorming hierover dient echter 

nog plaatst te vinden. Het bondsbestuur zal deze ontwikkelingen nauwgezet in de gaten 

houden. Bij het definitief opstellen van de begroting 2020 wordt bepaald of er aanleiding is tot 

wijzigingen m.b.t. het ingezette beleid.  



BEGROTING 2019

100 - BONDSORGANISATIE Kstn Opbr. Kstn Opbr. Kstn Opbr.

Bedrijfsvoering

0 Districtsteams 6.871 18.000 4.283

110 Huisvesting 36.091 38.886 51.506

111 Organisatiekosten 17.178 28.245 26.652

112 Personeelskosten 320.202 281.985 268.755

380.342 367.116 351.196

Afschrijvingen 6.000 7.525

Lidmaatschapsgelden 8.535 7.801

14.535 15.326

0 Belangenbehartiging 5.050

Beleid en Strategie

0 Bondsraad 2.573 3.640 2.684

0 Bondsbestuur 2.750 5.100 5.061

103 Financiële commissie 226 440 86

104 Ledenraadplegingen 4.942 5.650 4.208

105 Strategisch beraad 1.264 1.670 1.177

0 Projecten bondsorganisatie 2.500 5.500 10.033

14.254 22.000 23.249

Contributies en subsidies

0 Contributie 379.077 379.910 389.064

0 Subsidies NOC*NSF 119.725 128.124 133.142

SUBTOTAAL KOSTENDRAGER 100 399.647 498.802 403.651 508.034 389.771 522.206

200 - COM. & VERENIGINGSDIENSVERL. Kstn Opbr. Kstn Opbr. Kstn Opbr.

0 Com, marketing en promotie 39.020 6.450 35.800 2.400 33.228 3.179

Opleidingen

0 BIP opleiding 4.900 4.900 5.600 5.600 1.009 400

0 RSR opleiding 4.200 4.200 4.800 4.800 455 900

0 RWL opleiding 3.600 3.600 4.800 4.800

12.700 12.700 15.200 15.200 1.464 1.300
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Begroting 2019 Begroting 2018 Realisatie 2017

Begroting 2019 Begroting 2018 Realisatie 2017



Verenigingsdienstverlening

Kstn Opbr. Kstn Opbr. Kstn Opbr.

Juridisch kader

0 Reglementen commissie 1.726 1.220 992

0 Tuchtcollege 685 2.150 134

2.411 3.370 1.126

0

Ledenadministratie 12.410 8.150 7.903

Verenigingsondersteuning

0 Verenigingsondersteuning, landelijk 16.603 17.858 16.677

0 Verenigingsondersteuning, regionaal 9.175

25.778 17.858 16.677

Muziekrechten

0 Buma 30.520 30.520 28.000 28.000 27.032 27.032

0 Sena 13.133 13.133 12.500 12.500 11.586 11.586

43.653 43.653 40.500 40.500 38.618 38.618

0 Projecten promotie en vo 11.235 8.500 10.912

SUBTOTAAL KOSTENDRAGER 200 147.206 62.803 129.378 58.100 109.928 43.117

300 - SPORTAANBOD Kstn Opbr. Kstn Opbr. Kstn Opbr.

Sportaanbod

0 Organisatiekosten sportaanbod 11.541 2.240 1.517

0 Nationale petanque competitie 11.900 27.980 16.650 27.940 11.808 28.470

Districtskampioenschappen TaT (pilot) 2.000 2.400

0 Districtscompetities 11.446 25.309

0 Nationale kampioenschappen en Masters 5.595 7.040 6.105 5.950 4.721 7.645

0 Internationale uitzendingen 34.000 34.000 39.358

76.481 62.729 58.995 33.890 57.404 36.115

0 Projecten sportaanbod 1.000 8.000 396

SUBTOTAAL KOSTENDRAGER 300 77.481 62.729 66.995 33.890 57.800 36.115

TOTAAL: 624.334 624.334 600.024 600.024 557.499 601.438

Resultaat per boekjaar: 0 0 43.939
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TOEL. KOSTENDRAGER BONDSORGANISATIE (100) 

 

Bedrijfsvoering 

 
▪ Districtsteams 

De NJBB kent 8 districtsteams. De afgelopen 2 jaar zijn de totale kosten van de 

districtsteams op deze kostenplaats geboekt. De kosten zijn in deze begroting verdeeld 

over de verschillende kostendragers. De kosten die hier worden geboekt hebben 

betrekking op reis- en cateringkosten m.b.t. districtsteamvergaderingen. 
Huisvesting 

De huisvestingskosten hebben betrekking op de huisvesting van het bondsbureau op de 

Kelvinbaan in Nieuwegein. Deze kosten bestaan uit huur, servicekosten, 

stichtingskosten en afschrijvingskosten op kantoormeubilair.  
▪ Organisatiekosten 

De organisatiekosten hebben betrekking op kosten die worden gemaakt door de 

organisatie. Deze kosten bestaan hoofdzakelijk uit accountants-, attentie-, bank-, ict-, 

kantoormiddelen-, software,- verzekeringenverzendkosten en afschrijvingskosten 

hardware. Het bedrag valt een stuk lager uit dan voorgaande jaren omdat de 

verzendkosten rechtstreeks worden toegeschreven aan activiteiten die verdeeld zijn 

over meerdere kostenplaatsen en er dit jaar is gestart om facturen per e-mail te sturen 

hetgeen een fikse besparing oplevert. Daarnaast zijn een aantal kosten lager begroot 

en zijn de kosten m.b.t. de bestelbus verplaatst naar kostenplaats organisatiekosten 

sportaanbod. 
▪ Personeelskosten 

De personeelskosten bestaan uit salariskosten, pensioenpremies, sociale lasten, 

reservering vakantiegeld en kosten die worden gemaakt in het kader van 

personeelsverzekeringen en personeelsbeleid (opleidingen). In de begroting 2019 zijn 

extra uren opgenomen voor het tijdelijk aannemen van een parttime medewerker die 

voor een versnelling gaat zorgen op de doorontwikkeling van activiteiten op het gebied 

van opleidingen en verenigingsondersteuning. De vaste formatie is 4,26 FTE. Er is 0,6 

FTE aan tijdelijke formatie begroot.  
▪ Afschrijvingen 

De kosten die in het verleden op een aparte kostenplaats afschrijvingen werden 

geboekt, zijn rechtstreeks onder gebracht op de betreffende activiteit en verdeeld over 

de kostenplaatsen huisvesting (afschrijving inventaris), organisatiekosten (afschrijving 

hardware), organisatiekosten sportaanbod (afschrijving bestelbus) en internationale 

uitzendingen (afschrijving kleding Nederland).  
▪ Lidmaatschapsgelden 

De kosten die in het verleden op een aparte kostenplaats lidmaatschapsgelden werden 

geboekt, zijn rechtstreeks onder gebracht op de betreffende activiteit en verdeeld over 

de kostenplaatsen organisatiekosten (Onel Trademarks), organisatiekosten sportaanbod 

(CEP en FIPJP) en personeelskosten (Samen Presteren en WOS). 

 

Belangenbehartiging 

 

Onder de rubriek belangenbehartiging worden de representatiekosten van het 

bondsbestuur, bondsbureau en districtsteams geboekt. Dit zijn kosten die te maken 

hebben met bijwonen van bijeenkomsten van o.a. NOC*NSF, CEP en/of FIPJP congres, 

het uitreiken van speldjes aan vrijwilligers en het overhandigen van cheques bij het 

openen van een nieuwe accommodatie.  

 



 

Agendapunt 8.1 – Toelichting Begroting 2019  23 

Beleid en Strategie 

 
▪ Bondsraad 

De kosten van de bondsraad zijn gebaseerd op 2 vergaderingen per jaar. De kosten 

bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten van bondsraadsleden (19 pers.), leden 

verkiezingscommissie, bondsbestuur en kosten voor catering, drukwerk en 

verzendkosten.  
▪ Bondsbestuur 

De kosten van het bondsbestuur bestaan hoofdzakelijk uit reis-, catering,- drukwerk-, 

en verzendkosten m.b.t. vergaderingen van het bondsbestuur. De begrote kosten zijn 

lager dan voorgaande jaren omdat de kosten die begroot staan voor representatie (o.a. 

CEP, FIPJP congres en NOC*NSF bijeenkomsten) zijn verplaatst naar de kostenplaats 

belangenbehartiging. 
▪ Financiële commissie 

De financiële commissie is een commissie van de bondsraad en heeft als taak de 

financiën van de NJBB te controleren. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten. 
▪ Ledenraadplegingen 

De ledenraadpleging is onderdeel van de besluitvormingscyclus. Per district wordt een 

ledenraadpleging georganiseerd waarvoor de bestuursleden van verenigingen in het 

district worden uitgenodigd. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit huur, catering en 

reiskosten van bondsbestuursleden, medewerkers bondsbureau en leden van het 

districtsteam. 
▪ Strategisch beraad 

Het strategisch beraad is een onderdeel van de besluitvormingscyclus van de NJBB en 

dient ter inhoudelijke bespreking van de beleidsvoorstellen van het bondsbestuur. De 

kosten bestaan uit cateringkosten en reiskosten van districtscoördinatoren, 

bondsraadsleden en bondsbestuursleden. 
▪ Projecten bondsorganisatie 

De kosten op deze kostenplaats hebben betrekking op de projecten die geformuleerd 

zijn in het jaarplan 2019 m.b.t. activiteiten op het gebied van de bondsorganisatie. 

 

Contributie en Subsidies 

 
▪ Contributie 

De contributie bestaat uit inkomsten uit verenigingscontributie en inkomsten uit 

licenties. Het ledenaantal voor 2019 is begroot op 15.655 leden. 
▪ Subsidies 

De subsidie van NOC*NSF (rubriek 1.1 basisfinanciering sportbonden) is gebaseerd op 

een basisbedrag plus een bedrag per lid.  

 

 

TOEL. KOSTENDRAGER COMMUNICATIE & VERENIGINGSDIENSTVERLENING (200) 

 

Communicatie, marketing en promotie 

 

Onder de rubriek communicatie, marketing en promotie worden hoofdzakelijk de kosten 

van het bondsblad, de promotie- en webredactiekosten van districtsteams, de kosten 

voor landelijke promotie, de kosten voor aanschaf van promotieartikelen en de 

hostingskosten voor website(s) geboekt. Er worden inkomsten gegenereerd uit de 

verkoop van promotieartikelen, de verkoop van bedrijfsarrangementen Monsjeu de 

Boules en abonnementen en advertentie-inkomsten m.b.t. het bondsblad. De kosten 

zijn iets hoger omdat de kosten voor promotie en webredactie van de districtsteams op 

deze kostenplaats worden geboekt.  
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Opleidingen 

 
▪ Basisinstructeur petanque opleiding (BIP) 

Voor 2019 staan 4 opleidingen BIP gepland. De opleidingen worden tegen kostprijs 

aangeboden. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten voor leercoaches, 

kerninstructeurs en PVB-beoordelaars m.b.t. de 4 verdiepingsbijeenkomsten, PVB 

beoordeling en mogelijke herkansing. De overige kosten bestaan uit kosten voor 

kantoormiddelen, drukwerk, catering opleiders, verzendkosten en incidenteel uit huur 

voor de accommodatie. 
▪ Regionale scheidsrechter opleiding (RSR) 

Voor 2019 staan 4 opleidingen RSR gepland. De opleidingen worden tegen kostprijs 

aangeboden. De kosten zijn vergelijkbaar met de kosten die worden gemaakt voor een 

BIP opleiding met dien verstande dat er bij een RSR opleiding maar 3 verdiepings-

bijeenkomsten zijn. 
▪ Regionale wedstrijdleider opleiding (RWL) 

Voor 2019 staan 4 opleidingen RWL gepland. De opleidingen worden tegen kostprijs 

aangeboden. De kosten zijn vergelijkbaar met de kosten die worden gemaakt voor een 

BIP opleiding met dien verstande dat er bij een RWL opleiding net als bij een RSR maar 

3 verdiepingsbijeenkomsten zijn.  

 

Verenigingsdienstverlening 

 
▪ Juridisch kader 

De kosten van de reglementencommissie en het tuchtcollege zijn verplaatst van 

kostendrager 100 naar kostendrager 200. De reglementencommissie is een commissie 

van de bond. Deze kosten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten voor het bijwonen van 

commissievergaderingen. Het tuchtcollege is een onafhankelijke commissie van de bond 

en is belast met het behandelen van tuchtzaken. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit 

reiskosten die worden gemaakt m.b.t. commissievergaderingen of het bijwonen van 

hoorzittingen. 
▪ Ledenadministratie 

De kosten voor de ledenadministratie bestaan uit een bedrag aan hosting voor de online 

omgeving en de kosten voor het maken van de licenties T.o.v. 2018 zijn de kosten van 

de hosting gestegen en in tegenstelling tot voorgaande jaren zijn alle verzendkosten 

m.b.t. het versturen van licenties op deze kostenplaats begroot. Alle verzendkosten 

werden in het verleden in zijn totaliteit op 1 grootboekrekening geboekt. Deze kosten 

zijn nu specifieker toegeschreven aan activiteiten.  
▪ Verenigingsondersteuning landelijk 

De kosten voor verenigingsondersteuning landelijk bestaan vooral uit de premie voor de 

collectieve aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering voor leden, kosten voor VO-

events zoals o.a. Nationale Sportweek/AH Festijn, de DAS juridische adviesdesk en een 

kleine financiële bijdrage voor verenigingen die een nieuwe accommodatie realiseren.   
▪ Verenigingsondersteuning regionaal 

De kosten voor verenigingsondersteuning op regionaal niveau betreffen de kosten die 

worden gemaakt door de 8 districtsteams i.h.k.v. de organisatie van diverse 

bijeenkomsten. De kosten betreffen hoofdzakelijk reis- en cateringkosten en incidenteel 

kosten voor inhuur van derde partijen.  
▪ Muziekrechten 

De NJBB heeft een collectiviteitscontract met de SENA en met de BUMA/STEMRA. SENA 

houdt zich bezig met het naburig recht en komt op voor de belangen van uitvoerende 

artiesten en producenten (platenmaatschappijen), oftewel de makers van muziek. 

BUMA/STEMRA behartigt de belangen van de bedenkers (componisten, tekstdichters en 

muziekuitgevers) van muziek. Het bedrag dat de NJBB aan de SENA en BUMA/STEMRA 

betaald, wordt rechtstreeks doorbelast aan verenigingen die gebruik maken het 

collectiviteitscontract. 
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Projecten promotie en verenigingsondersteuning 

 

De kosten op deze rubriek hebben betrekking op de projecten die geformuleerd zijn in 

het jaarplan 2019 m.b.t. activiteiten op het gebied van promotie en 

verenigingsondersteuning. 

 

TOEL. KOSTENDRAGER SPORTAANBOD (300) 

 

Sportaanbod 

 
▪ Organisatiekosten sportaanbod 

Dit is een nieuwe kostenplaats waarop de algemene kosten die zijn toe te schrijven aan 

het sportaanbod worden geboekt. Het gaat hier om de kosten van CWN, de 

lidmaatschapsgelden van de CEP en FIPJP, de kosten m.b.t. de bestelbus 

(motorrijtuigenbelasting, verzekering, onderhoud en afschrijving) en 

leverancierskosten. De commissie wedstrijdsport nationaal (CWN) is belast met de 

organisatie van de NPC, NK’s en NJBB Masters. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit 

reis- en cateringkosten voor vergaderingen. 
▪ Nationale petanque competitie 

De kosten voor de Nationale Petanque Competitie (NPC) bestaan uit het inkopen van 

prijzen, reiskosten CWN, reiskosten m.b.t. representatie bondsbestuur, 

automatiserings-, drukwerkkosten, het inschrijfgeld voor de EuroCup en een financiële 

bijdrage aan het team dat wordt uitgezonden naar de voorronde en/of finale van de 

EuroCup. De begrote kosten zijn lager dan 2018 omdat een aanzienlijke besparing is 

gerealiseerd op het drukken van de papieren uitslagenformulieren.  
▪ Districtscompetities 

De inschrijfgelden en kosten voor districtscompetities worden door het bondsbureau 

resp. gefactureerd/betaald. De kosten hebben vooral betrekking op de aanschaf van 

prijzen en reiskosten van functionarissen en leden van het districtsteam.  
▪ Nationale kampioenschappen (NK’s) en Masters 

Ieder jaar organiseert de NJBB het NK Tête-à-Tête (april), NK Doubletten (mei), NK 

Tripletten (juni), NK Mix (juli), NK Veteranen (september), Finaleweekend Masters 

(november) en het NK Precisieschieten (december). De kosten bestaan hoofdzakelijk uit 

het inkopen van prijzen, reiskosten van functionarissen (scheidsrechters en 

wedstrijdleiders), CWN, bondsbestuur, materiaalkosten, drukwerk en verzendkosten.  
▪ Internationale uitzendingen 

Op de kostenplaats internationale uitzendingen worden de reiskosten geboekt van de 

coaches en trainers die deel uit maken van de commissie wedstrijdsport internationaal 

(CWI), de kosten voor voorbereidingstoernooien en deelname aan EK’s en WK’s 

(internationale uitzendingen). In het kader van voorbereidingstoernooien en 

uitzendingen aan EK’s/WK’s worden vooral kosten gemaakt voor de aanschaf en 

afschrijving van kleding, reis- en verblijfkosten, inschrijfgelden en materiaalkosten.  

In 2019 wordt het EK Mannen en EK Veteranen georganiseerd in Albena (Bulgarije), het 

WK Vrouwen en WK Jeugd in Phnom Penh (Cambodja), het WK Tête-à-

Tête/Doublette/Mix in Almeira (Spanje) en het EK Beloften voor mannen en vrouwen. 

De locatie hiervan is nog niet bekend.  

 

Projecten sportaanbod 

 

De kosten op deze rubriek hebben betrekking op de projecten die geformuleerd zijn in 

het jaarplan 2019 m.b.t. activiteiten op het gebied van sportaanbod. 



Bijlage 1 - Meerjaren Begroting 2019-2022 (ter informatie)

100 - BONDSORGANISATIE

Bedrijfsvoering

0 Districtsteams 6.871 6.974 7.079 7.185

110 Huisvesting 36.091 36.632 37.182 37.740

111 Organisatiekosten 17.178 17.435 17.697 17.962

112 Personeelskosten 320.202 328.207 336.413 344.823

380.342 389.249 398.370 407.710

0 Belangenbehartiging 5.050 5.126 5.203 5.281

Beleid en Strategie

0 Bondsraad 2.573 2.612 2.651 2.691

0 Bondsbestuur 2.750 2.792 2.833 2.876

103 Financiële commissie 226 229 233 236

104 Ledenraadplegingen 4.942 5.016 5.091 5.167

105 Strategisch beraad 1.264 1.282 1.302 1.321

0 Projecten bondsorganisatie 2.500 2.538 2.576 2.614

14.254 14.468 14.685 14.906

Contributies en subsidies

0 Contributie 379.077 348.750 353.981 359.291

0 Subsidies NOC*NSF 119.725 113.739 108.052 102.650

SUBTOT. KOSTENDRAGER 100 399.647 498.802 408.843 462.489 418.258 462.033 427.896 461.941

200 - COM. & VER.DIENSVERL. Kstn Opbr. Kstn Opbr. Kstn Opbr. Kstn Opbr.

0 Com, marketing en promotie 39.020 6.450 39.606 6.547 40.200 6.645 40.803 6.745

Opleidingen

0 BIP opleiding 4.900 4.900 4.974 4.974 5.048 5.048 5.124 5.124

0 RSR opleiding 4.200 4.200 4.262 4.263 4.326 4.327 4.391 4.392

0 RWL opleiding 3.600 3.600 3.654 3.654 3.709 3.709 3.764 3.764

12.700 12.700 12.890 12.891 13.083 13.084 13.280 13.280

Verenigingsdienstverlening

0 Juridisch kader

0 Reglementen commissie 1.726 1.752 1.778 1.805

Tuchtcollege 685 695 706 716

2.411 2.447 2.484 2.521
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Begroting 2021

Kstn Opbr.

Begroting 2022

Kstn Opbr.Kstn Opbr.

Begroting 2019 Begroting 2020

Kstn Opbr.



Ledenadministratie 12.410 12.596 12.785 12.977

Verenigingsondersteuning

0 Ver.onderst. Landelijk 16.603 16.852 17.105 17.362

0 Ver.onderst. Regionaal 9.175 9.312 9.452 9.594

25.778 26.164 26.557 26.955

Muziekrechten

0 Buma 30.520 30.520 30.978 30.978 31.442 31.442 31.914 31.914

0 Sena 13.133 13.133 13.329 13.329 13.529 13.529 13.732 13.732

43.653 43.653 44.307 44.307 44.972 44.972 45.646 45.646

0 Projecten promotie en vo 11.235 12.500 15.000 17.500

SUBTOT. KOSTENDRAGER 200 147.206 62.803 150.511 63.745 155.081 64.701 159.682 65.671

300 - SPORTAANBOD

Sportaanbod

0 Organisatiekosten sportaanbod 11.541 11.714 11.890 12.068

0 Nationale petanque competitie 11.900 27.980 12.078 32.500 12.259 35.000 12.443 37.500

0 Districtscompetities 11.446 25.309 11.617 30.000 11.791 32.500 11.968 35.000

Districtskampioenschappen TaT (pilot)2.000 2.400

0 Nationale kampioenschappen en Masters5.595 7.040 5.679 8.000 5.764 8.500 5.851 9.000

0 Internationale uitzendingen 34.000 34.000 34.000 34.000

76.481 62.729 75.089 70.500 75.705 76.000 76.331 81.500

0 Projecten sportaanbod 1.000

SUBTOT. KOSTENDRAGER 300 77.481 62.729 75.089 70.500 75.705 76.000 76.331 81.500

TOTAAL: 624.334 624.334 634.443 596.734 649.044 602.734 663.909 609.112

Resultaat: 0 -37.709 -46.310 -54.797
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Opbr. Kstn Opbr.

Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Kstn Opbr. Kstn Opbr. Kstn

Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Kstn Opbr. Kstn Opbr. Kstn Opbr. Kstn Opbr.



Bijlage 2 - Onderliggende begrotingen districtsteams (ter informatie)

Kstn. Opbr. Kstn. Opbr. Kstn. Opbr. Kstn. Opbr. Kstn. Opbr. Kstn. Opbr. Kstn. Opbr. Kstn. Opbr. Kstn. Opbr.

100 Districtsteams organisatiekstn

** Vergaderingen 350 754 700 510 466 188 440 300

** Representatie 100 100 100 100 100 75 75 100

200 Regionale dienstverlening

** Vo 1.315 1.825 1.438 600 1.550 447 500 1.500 9.175

** Promotie & Webredactie 800 125 200 100 100 38 100 100 1.563

300 Districtsactiviteiten 1.810 5.485 1.009 3.520 2.715 5.316 1.200 2.600 2.700 5.050 1.337 1.638 475 1.050 200 650 11.446 25.309

Totaal per districtsteam: 4.375 5.485 3.813 3.520 5.153 5.316 2.510 2.600 4.916 5.050 2.085 1.638 1.590 1.050 2.200 650 26.641 25.309

Saldo per districtsteam:

Saldo alle districtsteams:
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OONW

4.458

TOTAALNOMI ZWZO

-1.332-1.332

-447 -540 -1.5501.111 -293 164 90 134

ZUWE
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